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 االفتتاحية
 الرحمن الرحيمبسم اهلل 

علىخري والسالم وال الة لتوك وبولستعني، المدهللربالعاملنيعليو
املرسلنيلبيبناوادوعنادمحمعليووعلىكلو فض ال الةو زكىالتسليم ما

بعد:
فإلومللطواعي  ةىيئةحتريرجملةاجلامعةاألمسرية حلعقدمللبالثنيعدطا

يضاف ىلطورية الثاين ديدا العدط وىو ل فالسنوية، األمسرية اجلامعة
ال2020)طيسمج  م يثالث(  لدىا العدطوكلنا والثال ني،أييتىذا

ليبيا البيبة بالطان  ا متر اليت ال عبة ال روف ىذه مل خنرج  حل هللا
وسيتحقق ل إب حلهللابوض عزميةاملخل نيمل بنا ىذهالبلدوالذيل

وحتقيقعز ا،الي يعقدميالغايلوالنويسيسبي عقدمصا دخروحلوسعا
 مشسيا عاما لوطع وَنل العدط ىذا كخر2020أييت عاما بعده لنستقب 

وم سساعنا2021 عامة والعباط لسأ هللا حلي وحلعامخريعلىالبالط
    و ك  لتحقق وعقدم حتسل ي ع وحل و حل خا ة والبحثية التعليمية

أمو منصا.امل
  دار ي االستمرار  اىدة حتاو  األمسرية اجلامعة جملة حترير ىيئة  حل

 عداطىاو حلالعتأخري ل خدمةللبالثنيوارائصااألفاض ،و حلع وحل
بتعاوحل  ال يتأعى لل ابلتأكيد وىذا طورىا ي فاعلية  كثر القاطم العام ي

 مو ليصم.اجلميز،وىذاماأنملو؛فاألمسريةمنص

 واهلل  نسأل الهناء والرخاء للبالد والعباد

 التحرير رئيس


